
UCHWAŁA NR XIV.106.2016
RADY GMINY ODRZYWÓŁ

z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Odrzywół

Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 1, art. 22  oraz art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2016r.  poz. 446), uchwala się:

§  1. W Statucie Gminy Odrzywół  przyjętym Uchwałą Nr IV/18/2007 Rady Gminy Odrzywół z dnia 5 
stycznia 2007 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. W §  14 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2.Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących dokonuje Rada 
nowej kadencji na I Sesji".

2. W § 22 ust. 1, 2 i 4 otrzymują brzmienie:

"1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy zwołuje Komisarz Wyborczy w ciągu 7 dni po ogłoszeniu 
zbiorczych wyników wyborów do Rad na obszarze całego kraju".

"2. Na pierwszej Sesji Rada Gminy wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jednego lub dwóch 
Wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu 
Rady w głosowaniu tajnym".

"4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych co najmniej na 7 
dni przed terminem obrad"

3. W § 43 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Przebieg Sesji można nagrywać na nośnik elektroniczny, który 
przechowuje się do czasu przyjęcia protokołu z poprzedniej Sesji".

4. W § 45 ust. 1 słowa "taśmy magnetofonowej" zastępuje się słowami "nośnika elektronicznego".

5. W § 110 w pkt. 2 w literze  b) tiret pierwszy skreśla się słowa „Sekretarz Gminy”.

6. W § 111  pkt. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta związane z 
nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje Przewodniczący Rady Gminy, a pozostałe czynności – 
wyznaczona przez Wójta osoba zastępująca lub Sekretarz Gminy, z tym że wynagrodzenie Wójta ustala Rada 
Gminy, w drodze uchwały".

7. W załączniku Nr 2 skreśla się pkt. 5 w brzmieniu: "5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Myślakowicach".

§  2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.
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